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Jegyzıkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
pótközgyőlésérıl
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Idıpont: 2006. február 12. 15 óra
Helyszín: a Budavári Evangélikus Egyházközség ifjúsági terme
Budapest I. ker. Táncsics Mihály u. 28.
Jelen vannak: 1. Muntag Márton
rendes tag
2. Koltai Péter
rendes tag
3. Szabó Judit
rendes tag
4. Bence Orsolya
rendes tag
5. Kiss Csaba
rendes tag
6. Farsang András
rendes tag
7. Molnár Gábor
rendes tag
8. Friedrich Rebeka
nem tag, irodavezetı
9. Osváth Szabolcs
rendes tag
10. Csorba Gábor
pártoló tag
11. Szász Gizella
rendes tag
12. Zalánné Olbrich Anikó rendes tag
13. Visnyei Emıke
rendes tag
14. Pawerová Dorota
rendes tag
15. Csepregi Sára
rendes tag
A részvétel hitelesítésére jelenléti ív a jegyzıkönyvhöz van mellékelve.
Bence Orsolya elnök - az ülést megnyitja,
- köszönti a résztvevıket,
- felolvas egy mondatot a Bibliából (Dán 9, 18),
- és rövid imát mond.
Az elnök felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére és Muntag Mártont annak
hitelesítésére.
Az elnök megállapítja, hogy a pótközgyőlés az Alapszabály XIV. pontjának 4.
bekezdésében foglaltak szerint szabályosan lett összehívva.
Az elnök megállapítja, hogy a pótközgyőlés az Alapszabály XIV. pontjának 2.
bekezdése értelmében határozatképes az eredeti napirendi pontokban.
Bence Orsolya elnök és Bárka-témafelelıs megtartja beszámolóját a 2005 évrıl.
A beszámoló a jegyzıkönyvhöz van mellékelve.
A pótközgyőlés a beszámolót megvitatja.
A pótközgyőlés a beszámolót tizenkét (12) szavazattal, egy (1) tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül elfogadja.
Szabó Judit titkár megtartja beszámolóját a 2005 évrıl.
A beszámoló a jegyzıkönyvhöz van mellékelve.
A pótközgyőlés a beszámolót megvitatja.
A pótközgyőlés a beszámolót tizenkét (12) szavazattal, egy (1) tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül elfogadja.
Szász Gizella pénztáros megtartja beszámolóját a 2005 évrıl, ismerteti a Mevisz anyagi
helyzetét és a 2005. évi zárszámadást.
A zárszámadás a jegyzıkönyvhöz van mellékelve.
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A pótközgyőlés a beszámolót és a zárszámadást megvitatja.
A vita során felmerülı fıbb megjegyzések:
- a Luther Kiadóval elszámolási problémák vannak,
- a Pécsi Bárkával a kommunikáció elszámolási és szervezési téren nem
kielégítı,
- a Mevisz kisbuszai mőszaki vizsgára készen állnak.
A pótközgyőlés a beszámolót és a zárszámadást tizenkét (12) szavazattal, egy (1)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadja.
Bence Orsolya elnök ismerteti a 2005. évi közhasznúsági jelentés tervezetét.
A közhasznúsági jelentés tervezete a jegyzıkönyvhöz van mellékelve.
A pótközgyőlés a tervezetet megvitatja.
A pótközgyőlés a tervezetet tizenhárom (13) szavazattal, tartózkodás illetve
ellenszavazat nélkül elfogadja és a végleges változat ellenırzésével és elfogadásával az
elnökséget bízza meg.
Bence Orsolya elnök ismerteti a 2006. évi költségvetést.
A költségvetés a jegyzıkönyvhöz van mellékelve.
A pótközgyőlés a tervezetet megvitatja.
A vita során felmerülı fıbb témák:
- az Új Ének énekfüzet új kiadása,
- a Doba utcai lakás eladásából származó pénz felhasználásának lehetıségei,
- megfelelı mérető Bárka-pólók készíttetése,
- német tábor szervezése illetve a németek látogatása,
- a kemenesmihályfai volt parókia helyzete és fejlesztése,
- a váci utcai elcserélése egy akadálymentes szükséglakásra.
A pótközgyőlés a költségvetést tizenhárom (13) szavazattal, tartózkodás illetve
ellenszavazat nélkül elfogadja.
Bence Orsolya elnök bejelenti, hogy az elnökségtıl kapott (az Alapszabály XV. pontja
6. bekezdésének j. szakasza szerinti) felhatalmazás alapján (az Alapszabály XXII. pontja
3. bekezdésének f. szakasza szerint) Szász Gizellát bízta meg pénztárosnak.
Bejelenti továbbá az elnökség mandátumának megszőnését.
Az idı elırehaladtára és az alacsony jelenlétre tekintettel a pótközgyőlés tizenhárom
(13) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy:
- 2006. április 2.-án (vasárnap) 14 órára összehívja a Mevisz rendkívüli közgyőlését,
annak határozatképtelensége esetén 15 órára a Mevisz rendkívüli
pótközgyőlését;
- a tisztújítást a rendkívüli közgyőlésig illetve pótközgyőlésig elnapolja;
- a tisztújítás elıkészítésével bizottságot bíz meg, melynek tagjai: Koltai Péter,
Bence Orsolya, Muntag Márton, Szőcs Attila, Pawerova Dorota és Udvardi
Andrea;
- az elnökség mandátumát meghosszabítja a tisztújító közgyőlésig illetve
pótközgyőlésig.
Bence Orsolya levezetı elnök megállapítja, hogy a pótközgyőlés a kitőzött napirendi
pontok végére ért, ezért a pótközgyőlést berekeszti.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- jelenléti ív,
- elnöki jelentés,
- titkári jelentés,
- pénztárosi jelentés,
- 2005. évi zárszámadás,
- 2005. évi közhasznúsági jelentés tervezet,
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- 2006. évi költségvetés,
A jegyzıkönyv tizenhat (16) számozott pontból és három (3)számozott oldalból áll.

Budapest, 2006. február 12.

(aláírások)
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